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1. PRESENTACIÓ
1.1 LA COVID-19
La pandèmia de la Covid-19, a criteri de la major part dels líders mundials, està
donant lloc a la pitjor crisi des de la II Guerra Mundial. Això és així per l’elevat nombre de morts, per l’impacte negatiu sobre l’economia i per l’alteració substancial
que s’ha produït en les vides quotidianes de la ciutadania, com a conseqüència
del confinament a què hem hagut de recórrer per combatre el virus.
En comparació amb l’anterior gran recessió, iniciada el 2008 amb la fallida de
Lehman Brothers i agreujada a Europa per la crisi de l’euro, l’actual crisi sanitària ha
derivat en una pandèmia vírica que exigeix un confinament que paralitza, també,
l’oferta i la demanda, és a dir, el conjunt gairebé total de l’activitat econòmica
i dels serveis que es presten a la ciutadania.
La segona gran diferència radica en què en la crisi anterior es va trigar gairebé una dècada a recuperar el nivell de renda anterior; ara, segurament no ens
podem permetre una situació similar i per això totes les previsions assumeixen
que aquesta recuperació s’hauria de produir en dos anys; suposant que no hi hagi
un rebrot epidèmic a la tardor-hivern.
Rubí és una ciutat eminentment industrial, amb onze polígons industrials i més
de tres mil empreses allotjades, i per tant no es pot permetre quedar-se enrere
en la lluita per la recuperació municipal. Cal que l’Ajuntament estigui al costat de
les seves empreses, dels seus treballadors i treballadores, de la gent que travessa
dificultats. També hem de tenir en compte el sector de serveis, un dels més afectats per la taxa de desocupació: si abans de la pandèmia era, aproximadament,
del 60%, ara es preveu sigui superior.
Rubí de la mateixa manera que s’ha dotat d’una planificació, una organització
i unes eines per fer front a la situació d’alarma per a combatre el virus i els seus
efectes sobre la població, ara s’ha d’organitzar per desenvolupar la fase de desconfinament i recuperació.
Durant la primera fase de la pandèmia s’han hagut de prendre mesures extraordinàries i sense precedents, tant en l’àmbit econòmic com social i, malgrat que
la tornada a la normalitat requerirà temps, és evident que les mesures extraordinàries de confinament no poden mantenir-se indefinidament. Cal fer una avaluació contínua de la proporcionalitat a mesura que evoluciona el nostre coneixement del virus i de la malaltia. És indispensable planificar la fase en què es podran
reprendre les activitats econòmiques i socials de manera que es minimitzi qualsevol repercussió sobre la salut de les persones i no es sobrecarreguin els sistemes
sanitaris. Això requerirà un plantejament ben coordinat entre totes les administracions, en especial en l’administració local que és la més propera a la ciutadania.
I serà factible perquè el sector públic vetlla a tots els nivells per garantir la qualitat
de vida de la ciutadania.
Però aquesta crisi sanitària, un cop superada, donarà lloc a altres crisis derivades.
En primer lloc a una crisi econòmica amb impactes econòmics sobre la producció de les empreses, interrupcions de la cadena de subministrament i del mercat
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i repercussions financeres a les empreses i als mercats financers, que redundarà
en una crisi social derivada de la pèrdua de llocs de treball i també per això ens
hem de preparar.
L’empobriment general de la nostra societat posarà a prova la capacitat inclusiva
de les nostres estructures pel que fa a persones que abans de la pandèmia ja tenien dificultats per accedir a l’habitatge, per fer front a les despeses energètiques
o que ja eren beneficiàries de la renda garantida de ciutadania. Si amb autònoms
i pimes hem d’arribar a la individualització de les solucions, els col·lectius més
vulnerables han de tenir noms i cognoms, sentir l’empara de la comunitat en una
situació encara més difícil de la que tenien abans de la COVID-19.

1.2 MESURES ADOPTADES FINS AL MOMENT
PER L’AJUNTAMENT
L’Ajuntament de Rubí ha treballat de forma incansable durant aquests més de
dos mesos de crisi sanitària global a partir de diferents línies de treball en un
seguit de mesures que a continuació es relacionen:
SERVEIS SOCIALS
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•

S’ha dut a terme un seguiment exhaustiu diari de l’evolució de la situació a
les residències de la ciutat.

•

S’ha posat a disposició de les residències de la ciutat els recursos de protecció (bates, guants, mascaretes) i també jocs i material d’entreteniment
(ràdios).

•

Desinfecció de les residències amb mitjans propis i també s’ha comptat
amb l’ajuda de la UME, prèvia sol·licitud.

•

Repartiment de les targetes moneder de la Generalitat en substitució de
les beques menjador i posterior gestió de les incidències que hi ha hagut.

•

Coordinació Residències Gent Gran de Rubí per donar suport a les necessitats
COVID-19.

•
•
•
•
•

Ampliació de les línies telefòniques d’atenció a la ciutadania.

•
•
•
•

Posada en marxa del projecte d’Àpats a Domicili.

•

Coordinació amb l’entitat ASAV per a la recollida d’aliments a diferents escoles de la ciutat.

Atenció de casos nous derivats per la xarxa de salut i de policia.
Atenció de casos nous de persones sense llar.
Tramitació de recursos alimentaris d’urgència.
Ampliació del Serveis de SAD i de Teleassistència per alguns usuaris i
usuàries vulnerables.
Valoració dels casos d’alta sociosanitària.
Seguiment de persones que viuen en infrahabitatges.
Seguiment de casos que presenten simptomatologia compatible Covid-19
i que conviuen amb menors.
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•

Consulta del programa de Serveis Socials Hestia per incrementar les possibilitats d’enviament de documentació de correu electrònic a l’OAC des de
l’aplicació.

•

Atenció telefònica, per part de Serveis Socials, de les persones grans en
situació de vulnerabilitat que viuen soles.

EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA

•

Coordinació transversal de la informació referent a la sistemàtica de salut
en els serveis municipals (Serveis Funeraris, Brigada, etc.)

EN MATÈRIA D’HABITATGE

•

Moratòria en el cobrament de rebuts dels mesos d’abril i maig per a la totalitat dels lloguers (pisos, locals i aparcaments), a excepció dels de l’Ajuntament i dels llogaters/es que així ho expressin.

•

Els rebuts d’abril i maig es cobraran, prorratejats, ens el termini de dotze
mesos (o segons un altre període, si així es concreta de forma particular).

•

Aquesta mesura ha suposat una davallada d’ingressos d’uns 83.000 euros
(entre els dos mesos).

•

Es treballa d’acord amb la convocatòria d’Ajuts al lloguer per a persones
majors de 65 anys, promoguda per l’Agencia Catalana de l’Habitatge.

•

S’han atès consultes tant de propietaris privats, com de llogaters (via Serveis Socials) en relació amb els problemes per cobrar/pagar les rendes de
lloguer a causa de situacions d’atur, ERTO...

•

S’ha donat especial rellevància comunicativa a les mesures que s’estan prenent des de les diferents administracions en matèria d’habitatge sobre el
COVID-19.

EN MATÈRIA DE CULTURA, ESPORTS I PROJECCIÓ DE CIUTAT

•

L’àmbit de Projecció de Ciutat ha donat suport a la campanya de donacions
Gràcies Rubí i a l’adquisició de material de protecció per a l’ús municipal
amb la finalitat que fos cedit a sectors essencials.

•

S’ha aprofitat aquest període per dur a terme tasques de manteniment
d’equipaments com ara la Biblioteca.

•
•

Celebració de “Sant Jordi es queda a casa”.

•

El Teatre Municipal La Sala difon la informació del Cicle Gaudí en línia,
una proposta que permetrà al públic recuperar els títols que han passat
per les sales del Cicle i dialogar amb els seus creadors, actors i actrius
protagonistes. Es posa en marxa amb la col·laboració de la plataforma
FilminCAT i l’Institut Català de les Empreses Culturals. L’objectiu segueix

Hem col·laborat amb artistes locals com Anna Tamayo en la venda solidària
d’obres perquè els beneficis es destinin a la compra de material necessari
per a les residències públiques de la tercera edat de Rubí.
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sent el de portar el nostre cinema al màxim de gent possible, oferint a
més la possibilitat de conèixer els equips artístics que hi ha darrere els
films programats.

•
•

S’han instal·lat mampares de protecció a l’equipament de Biblioteca.
S’ha fet programació virtual de Cultura (repartida entre l’Ateneu i la Biblioteca), de la qual s’adjunten vincles amb les activitats programades. També
s’han elaborat vídeos curts del Museu Municipal Castell sobre elements
patrimonials a les xarxes:

-

Ateneu Municipal - programació activitats “Ateneu a casa teva”
https://www.rubi.cat/ca/la-teva-ciutat/salut/actualitat/coronavirus-sars-cov-2-1/
rubi-es-queda-a-casa-1/lajuntament-des-de-casa-recursos-per-al-confinament/
ateneu-municipal

- Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler - programació clubs de lectura
en línia per a poder-los gaudir des de casa.

https://www.rubi.cat/ca/la-teva-ciutat/salut/actualitat/coronavirus-sars-cov-2-1/
rubi-es-queda-a-casa-1/lajuntament-des-de-casa-recursos-per-al-confinament/
biblioteca-municipal-mestre-marti-tauler

-

Museu Municipal CASTELL (MMUC) - vídeos.
https://www.rubi.cat/ca/la-teva-ciutat/salut/actualitat/coronavirus-sars-cov-2-1/
rubi-es-queda-a-casa-1/lajuntament-des-de-casa-recursos-per-al-confinament/
museu-municipal-castell-mmuc

•

S’ha treballat conjuntament amb els clubs esportius de la ciutat per trobar
fórmules de col·laboració per al manteniment del servei tenint en compte
la davallada d’ingressos generada pel tancament de les instal·lacions.

•

Elaboració de vídeos per al foment d’activitat física a casa per a adults i
gent gran.

•

S’han dut a terme tasques de manteniment de les instal·lacions perquè
quan obrin estiguin en òptimes condicions.

EN MATÈRIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
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•
•

S’ha reforçat la centraleta telefònica per atendrepersones en situació d’atur.

•

Cessió dels tallers de l’equipament Rubí Forma perquè s’hi instal·li un grup
de treballadors de l’empresa Continental per fer impressió 3D de protectors facials sanitaris.

•

A l’oficina de Formació s’han hagut de digitalitzar els sistemes de formació i s’han pogut remprendre cursos presencials de programes que havien
quedat aturats.

•

Col·laboració en la logística i recepció de trucades amb l’empresa Robin
Hat, fabricant de mascaretes tèxtils i que cedeix gratuïtament material als
hospitals i centres sanitaris.

S’han redoblat els esforços a l’Oficina d’Inserció per a la gestió de demandes relacionades principalment amb el sector sanitari, gerontològic i alimentari. Es duu a terme un treball intens amb les residències de la ciutat.
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•

S’està treballant conjuntament amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental sobre una declaració conjunta de mesures adreçades a les empreses.

•

S’ha actualitzat la pàgina web www.rubiempresa.net diàriament per tal de
mantenir informades les empreses i els professionals.

•

Es duu a terme una consulta a les empreses de la ciutat per conèixer l’impacte de la situació de crisi i les seves necessitats futures.

•
•

S’ha mantingut el servei en línia d’atenció a les persones emprenedores .

•

Manteniment dels canals de comunicació i relació amb les empreses per
mitjans telemàtics i xarxes.

•

El Mercat Municipal ha esdevingut un puntal del comerç local amb valors
de producte de qualitat i de proximitat, en tant que servei essencial (amb
adequació d’horaris i mesures de seguretat per a treballadors i usuaris).

•

S’ha treballat amb les farmàcies una campanya contra la violència de gènere.

Atenció continuada de les consultes a través de la FUER en matèria d’ajuts
econòmics i de tramitació d’expedients.

EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ

•

Es va fer repartiment de material escolar per als nens i nenes que no en
disposaven a casa seva.

•

Repartiment d’equips per als nens i nenes que no podien seguir les classes
per via telemàtica.

•
•

Habilitació de 130 connexions telemàtiques per a poder seguir les classes.

•

Distribució de les collites dels horts de les escoles i dels productes emmagatzemats en congeladors i neveres entre la població vulnerable.

•
•

Iniciativa Cartes amb Cor per als avis i àvies de les residències.

•

Cursos de reciclatge per als conserges de les escoles en matèria d’estalvi
energètic i monitorització.

•

Distribució de mascaretes entre la població infantil (11.400 unitats).

S’han dut a terme les jornades de portes obertes virtuals a les escoles artístiques de la ciutat (edRa i Escola de Música Pere Burés).

Treballs de millora i petit manteniment als centres escolars per preparar la
tornada.

EN MATÈRIA DE CIUTADANIA

•

Mantenir els tallers amb joves en funcionament. Ja els teníem funcionant
en línia, per skype, les assessories també. També es donen respostes per
instagram a joves que intenten connectar amb altres joves per activitats
remotes en comú (p. ex. jocs de rol).

•

S’ha obert una assessoria laboral per consultes per a joves sobre contractes, acomiadaments, etc., en coordinació amb Rubí Forma.
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•

Campanya de “La Primavera la Sang altera” que es fa durant els mesos de
maig i juny. Activitats més destacades: activitats sobre seguretat a la xarxa,
activitat esportiva, activitats de salut emocional. A més s’ha promogut el
certamen del tipus Got Talent mitjançant el qual la gent jove que ha volgut
ha enregistrat vídeos en els quals fan alguna acció i els han enviat.

•

Campanya adreçada al veïnat per tal de demanar-li col·laboració per ajudar els veïns i veïnes més grans: fer-los la compra, oferir-se perquè els puguin trucar per avisar si pensen que es troben malament, etc.

•

Informació a les persones migrades en diferents idiomes per penjar a la
web: informació del Departament de Salut sobre mesures de seguretat.

•

Vídeos amb consells per a la bona convivència durant el confinament, amb
els quals s’ha donat a conèixer també el servei de Ciutadania.

•

Ciutats Defensores a la web. Al Ple municipal d’abril s’aprova la declaració
institucional i es dona més difusió al projecte.

•

Distribució de mascaretes entre la gent gran del municipi (XXXXX).

EN MATÈRIA D’IGUALTAT

•
•

Atenció presencial continuada amb una psicòloga i atenció jurídica.
Protocol d’atenció a la violència de gènere en col·laboració amb les farmàcies del municipi.

EN L’ÀMBIT DE LA MOBILITAT

•
•

Repartiment d’equips de protecció als taxistes de la ciutat.

•

S’ha elaborat el Pla Estratègic de Mobilitat Post-Covid en el qual s’inclouen
mesures per garantir el distanciament social dels vianants i també perquè
es recuperi la confiança en el transport públic.

Adequació de les freqüències i horaris del transport urbà per tal d’acomplir
els aforaments.

EN MATÈRIA DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
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•

Manteniment dels equipaments per garantir el funcionament òptim de les
instal·lacions.

•
•

Donació de la collita dels horts municipals a les persones desafavorides.

•
•
•

Tallers de factures virtuals sobre el consum domèstic.

Elaboració de càpsules en format audiovisual amb consells per estalviar
diners i energia destinades als comerços que han hagut de tancar.

FAQS sobre autoconsum publicades a la web.
Projecte Comunitat Sostenible, per difondre la rehabilitació i l’autoconsum
energètic a les comunitats de veïns.
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EN MATÈRIA DE SERVEIS MUNICIPALS

•

S’ha establert la logística permanent de repartiment amb la col·laboració
de l’empresa Robin Hat.

•

Instal·lació de pantalles de protecció de metacrilat a les OAC, Serveis Socials,
Policia Local i Biblioteca.

•
•

Arranjament de parterres per evitar la degradació.

•

S’ha estat reorganitzant les programacions dels serveis de recollida i de
neteja viària per a aconseguir, d’una banda garantir la prestació dels
serveis essencials com són les recollides dels residus a tot el municipi i,
d’altra banda, per mantenir les condicions de salubritat a la via pública.
Alhora, l’esperit de la declaració de l’Estat d’Alarma és el d’aconseguir el
màxim confinament domiciliari de la població i, en aquest sentit, atès
el menor ús dels espais públics que hi ha hagut, s’han ajustat els treballs del personal de la neteja viària quant als serveis d’escombrada, però
s’han mantingut tots els serveis de neteja viària amb aigua a pressió que,
per protocol d’actuació, sempre s’aplica amb un major percentatge de
cloració respecte a l’aigua de boca.

•

S’ha garantit la neteja amb hipercloració de vies públiques però també de
la xarxa de contenidors.

•

S’han reforçat els serveis de neteja de dependències d’ús per part dels
serveis essencials presencials, així com la neteja exhaustiva dels centres
escolars, en preparació per al retorn dels infants.

•

S’ha posat en marxa un servei específic, en coordinació amb el Consell
Comarcal, per a la recollida de residus de residències de gent gran.

•

El Servei de Cicle de l’Aigua s’ha prestat amb normalitat. Pel que fa al
clavegueram, s’han dut a terme tasques de manteniment de trams de
xarxa crítics.

Els serveis funeraris s’han continuat prestant amb normalitat amb la
diferència que ha estat necessari atendre un increment de defuncions
que ha arribat a ser el doble.

1.3 EL DECÀLEG AMB ELS NOSTRES COMPROMISOS
Els moments excepcionals que estem vivint requereixen actuacions igualment excepcionals. Una lògica de treball compartida i un acord integrador de
totes les mesures que ens han d’ajudar a millorar la nostra ciutat.
La nostra ciutat necessita un acord compartit per totes les forces polítiques
amb representació en el Ple Municipal. Aquest pacte de ciutat recull totes les
accions que des dels diferents àmbits es valoren per acompanyar aquesta recuperació i el camí a una nova situació després d’una crisi sanitària sense precedents que ha comportat també una nova crisi econòmica i social.
És per això que ens plantegem 10 compromisos que aixopluguen el contingut d’aquest acord i que subscrivim com a propis tots els grups municipals,
essent els següents:
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1. Vetllarem pel seguiment de la crisi sanitària, que no s’ha acabat, dins
un marc d’incertesa però reaccionant de forma àgil i contundent en
casos de possibles rebrot i assegurant la seguretat, protecció i recolzament als serveis i col·lectius essencials de la nostra ciutat. (ODS3)
2. L’educació de la nostra infància és fonamental i els centres educatius són una peça clau a la nostra ciutat. Ens posarem a disposició
del Departament d’Educació de la Generalitat per facilitar el retorn a
les aules al setembre i fer possible així un inici de curs amb garanties i
acompliment de totes les mesures de seguretat i amb la qualitat que
mereix el nostre alumnat (ODS4)
3. Combatre la desigualtat és imprescindible en el món en el que
vivim. La crisi sanitària a la que ha seguit una crisi social i econòmica ha
posat de manifest encara més les desigultats en el nostres municipis.
El nostre compromís passa per fer possible que les persones i famílies socialment vulnerables tinguin accés als recursos públics que
necessiten per assegurar una vida digna a tothom (ODS1 i ODS2)
4. La crisi econòmica, que ha acompanyat a aquesta crisi sanitària,
ens obliga a dissenyar mesures que afavoreixin a l’economia de
proximitat en cadascun dels nostres municipis. Vetllarem així per
acompanyar a pimes, autònoms i comerços de la ciutat que han
patit situacions de dificultat en aquest període que hem viscut
i continuarem treballant per millorar les accions que facilitin el seu
reeixir. Tot això amb l’objectiu de crear ocupació per part del teixit empresarial de la ciutat complementant aquesta política activa d’ocupació
amb plans d’ocupació propis. (ODS8)
5. Volem una ciutat que, malgrat la situació greu que hem passat, es superi i pugui esdevenir una ciutat sostenible en el seu sentit més ampli. La
mobilitat és un aspecte essencial i la necessària mobilitat sostenible ha
de ser un principi fonamental en la recuperació post-COVID. El nostre
compromís és ara, més que mai, treballar perquè el Pla de Mobilitat Urbana s’executi sota criteris de sostenibilitat com a eix clau de
desenvolupament de la nostra ciutat (ODS11).
6. Igualtat (ODS5). Compromesos amb la igualtat entre dones i homes, treballarem per aconseguir que Rubí sigui exemple en polítiques de promoció de la igualtat en la nova normalitat. Vetllarem
perquè desapareguin les desigualtats de dones i nenes en cas de brot
i posarem especial èmfasi en el personal del sector sanitari, on un 70%
són dones. I com no pot ser d’una altra manera estarem al costat de qui
pateix o pot patir violència de gènere, fruit de la tensió que durant una
crisi s’incrementa a la llar.
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7. El nostre compromís en relació a la vivenda és garantir el dret a l’habitatge, des de la perspectiva municipal acompanyant a les famílies que
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no puguin fer front a la despesa de la vivenda habitual, per evitar que es
generin deutes i el risc de pèrdua de l’habitatge. Treballem, també per
augmentar els recursos d’habitatge assequible a la ciutat i aconseguir
que ningú hagi de marxar de casa seva.
8. Ens comprometem també a establir les estratègies de digitalització, obertura i democratització de l’Ajuntament. Garantirem que
aquesta corporació local és una institució eficaç, eficient, transparent
i que rendeix comptes amb la seva ciutadania i que li aporta seguretat
i protegeix les seves llibertats fonamentals. (ODS 16)
9. Una crisi mundial ens ensenya que cal combatre problemes globals
i solucions universals, oportunitats que neixen també als municipis.
Ens comprometem a situar Rubí al món, projectant accions i la marca de la nostra identitat, on totes i tots sumem i esdevenim ambaixadors, i on la cultura ha de jugar un paper fonamental.
10. Aliances per assolir objectius. Ens comprometem a treballar plegats
per aconseguir aliances, municipalment teixint xarxes de suport amb
entitats i altres agents clau però també supramunicipalment. Això facilitarà l’assoliment dels objectius que aquest Pacte de Ciutat proposa com
a fonamentals per la recuperació de la nostra ciutat després d’aquesta
pandèmia mundial que requereix més que mai visió local i compromís
compartit. (ODS17)

1.4 PRINCIPIS QUE HAN DE REGIR EL PACTE PER A LA
RECUPERACIÓ
Els principis que han de regir el pacte per a la recuperació són els següents:
El COVID-19 ha tingut un elevat impacte quant a pèrdua d’ingressos
de la unitat familiar, cosa que podria portar els segments més vulnerables a caure per sota del llindar de la pobresa. S’ha d’assegurar la lluita
contra la pobresa i que no quedin exclosos socialment els col·lectius
més vulnerables.
El tancament de les escoles ha portat a l’aplicació de mesures d’ensenyament en línia, de vegades no accessibles a tothom. Cal garantir
una educació equitativa fent accessible l’ensenyament per a tothom.
L’efecte devastador del COVID sobre la salut a nivell mundial fa que
haguem de combatre aquesta crisi global amb unitat i solidaritat.
La població que viu en els barris de major densitat s’enfronta a un risc
més elevat d’exposició al COVID; és crucial fomentar la resiliència i la
inclusió de la ciutat en espais generadors de convivència i civisme.
També caldrà garantir l’equitat, vetllant per la igualtat entre homes
i dones així com assegurant la lluita contra la segregació, el racisme i
la xenofòbia.
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La lluita i la promoció del dret a l’habitatge serà cabdal en aquests
temps de recuperació de la crisi, sobretot en aquests col·lectius afectats per les conseqüències econòmiques de la pandèmia.
Generarem creixement econòmic i ocupació a través d’estratègies de
desenvolupament econòmic local per combatre les pèrdues de llocs
de treball derivades de la crisi sanitària.
Cal aprofitar aquesta nova situació en la qual ens ha col·locat la inesperada pandèmia per construir una ciutat sostenible que implementi
un pla actiu de transició ecològica: que garanteixi l’accés a l’energia
als col·lectius vulnerables, que treballi per l’eficiència energètica, l’ús
d’energies renovables i la descarbonització de la ciutat.

1.5 EIXOS DEL PACTE
Es proposa treballar en cinc eixos diferenciats:
EIX 1. PERSONES

·
·
·
·
·

Serveis Socials
Salut Pública
Igualtat
Joves
Gent Gran

EIX 2. COMPETITIVITAT
·

Reactivació innovació social i econòmica

· Projecció de ciutat, marca i xarxa internacional
·

Qualitat urbana, espai d’atracció

EIX 3. DESENVOLUPAMENT ODS

· Sostenibilitat
·

Mobilitat i Accessibilitat

·

Habitatge

EIX 4. VALORS, MOTORS
·

Educació

·

Cultura

·

Esport

·

Solidaritat i cooperació internacional

·

Proximitat

EIX 5: AJUNTAMENT
· Mesures tributàries i fiscals de suport
· Transparència i participació ciutadana
10

·

Organització municipal eficient
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1.6 ESTRUCTURA DE LES MESURES RELACIONADES PER
CADA EIX
Amb l’objectiu de facilitar la rendició de comptes amb la ciutadania i les empreses de la nostra ciutat, les mesures relacionades dins el pacte per cada eix
disposen d’una informació extra agrupada en les graelles de l’apartat següent.
S’inclou informació sobre:
• La descripció de la mesura proposada
• La seva temporalitat (si està planificada a curt, mitjà o llarg termini) entenent les següents franges temporals:
CURT TERMINI
Actuacions d’execució prevista abans del 31 de desembre de 2020.
MITJÀ TERMINI
Actuacions que s’executaran abans del 30 de juny de 2021.
LLARG TERMINI
Actuacions amb previsió d’execució abans del final del present mandat.
• Els indicadors d’impacte d’aquesta mesura s’associen amb els objectius de
desenvolupament sostenible (ODS).

• El tipus de seguiment que es durà a terme per a conèixer l’efectivitat del
pacte serà a través de la Comissió de Recuperació Municipal (COREMUN)
establerta dins el Decret d’Alcaldia 1367/2020).
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2. RELACIÓ DE MESURES
PER CADA EIX
A continuació es relacionen el seguit de mesures distribuïda per
cadascun dels eixos i àmbits especificant-ne la seva temporalitat i
el seu nivell d’impacte (sobre quin objectiu de desenvolupament
sostenible particularment hi fan ressò).
La valoració econòmica de les diferents mesures per àmbit i temporalitat s’adjunta a l’annex 1 del present document.

EIX 1 - PERSONES
SERVEIS SOCIALS
El compromís amb les persones de la ciutat i col·lectius més vulnerables fa
que, com a càrrecs electes escollits, proposem una sèrie d’accions per tal de
poder oferir respostes i propostes a aquelles famílies ja ateses per Serveis
Socials i Igualtat i per a les persones que vindran per primera vegada a algun
d’aquests serveis:
MESURA

TEMPORALITAT

Mantenir els sistemes de coordinació permanent amb
les institucions supramunicipals com el Consell Comarcal i la Generalitat, mitjançant convenis de col·laboració: gestió de beques de menjador, atenció a la
infància en risc (EAIA), contractes del programa de la
Generalitat i conveni d’interadministratius de les places concertades de persones amb diversitat funcional,
projecte Recuperem, etc.

En marxa

INDICADORS
D’IMPACTE ODS

Posada en marxa del projecte Àpats a domicili

Curt termini

2

Ampliació de la cartera de serveis de Serveis Socials
amb ajudes i subvencions directes a famílies i persones en situació de vulnerabilitat per donar cobertura a
les necessitats bàsiques; per exemple: ampliació de les
targetes moneder, àpats a domicili, servei rebost solidari, pressupost destinat AJECCS, creació del projecte
d’àpats a restaurants de la ciutat.

Curt termini

1, 2

Ampliació de la cartera de serveis per a la Gent Gran
més vulnerable: ampliació dels serveis de SAD social,
teleassistència, àpats a domicili o menjador social, si
és possible activar aquests serveis de nou. L’objectiu
és acompanyar les nostres àvies i avis en una ciutat
que sap estar a l’alçada d’una generació que ha estat
liderant grans moviments i canvis socials. Aquestes
accions anirien a càrrec del 20% del superàvit de l’any
2019, el qual ascendeix a 327.491,71 € que es pot destinar a l’àrea de despesa 23 (Serveis Socials).

Curt termini

1, 10
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Ampliació de la cartera de serveis per a la Gent Gran
més vulnerable: ampliació dels serveis de SAD social,
teleassistència, àpats a domicili o menjador social, si
és possible activar aquests serveis de nou. L’objectiu
és acompanyar les nostres àvies i avis en una ciutat
que sap estar a l’alçada d’una generació que ha estat
liderant grans moviments i canvis socials. Aquestes
accions anirien a càrrec del 20% del superàvit de l’any
2019, el qual ascendeix a 327.491,71 € que es pot destinar a l’àrea de despesa 23 (Serveis Socials).

Curt termini

1, 10

Suport als equips mitjançant la contractació de tècnics i administratius per gestionar l’increment de les
demandes previstes.

Mitjà termini

1, 10

Ampliació dels recursos destinats a les persones en
situació de pobresa residencial, valorant la possibilitat de llogar pisos i destinar-los a aquest col·lectiu
de persones. Es contractaria la gestió del recurs a una
entitat del tercer sector. L’any passat es van destinar
uns 200.000 euros per donar resposta a les demandes
rebudes per aquest concepte, quantia que es podria
destinar a recursos permanents i tangibles que permetin trobar noves fórmules d’atenció.

Mitjà termini

1, 10

Creació de projectes que donin suport social i educatiu a ciutadans i famílies en situació d’especial vulnerabilitat i que permetin generar estructures sòlides
d’acompanyament en l’autonomia (tals com el FabLab
Innovació Social o el Projecte SIS, de suport a la parentalitat).

Llarg termini

1, 10

Ampliar la cartera de serveis quan es desplegui la proposta de renda mínima.

Llarg termini

Treballar el mapa de vulnerabilitat de Rubí dins el
marc del pla d’inclusió a partir d’indicadors de context,
de necessitat i d’acció.
És un instrument fonamental per determinar la necessitat d’un servei d’urgències socials.

Llarg termini

1, 10

MESURA

TEMPORALITAT

INDICADORS
D’IMPACTE ODS

Anàlisi de la situació sanitària a la ciutat i trasllat de necessitats sanitàries a administracions supramunicipals.
• Adhesió al Pla destinat a municipis sobre la contingència en l’àmbit de la Salut Pública per estar més
preparats per a futures crisis semblants, fomentat pel
Servei de Salut Pública de l’Àrea de Cohesió Social,
Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona.
• Anàlisi de la situació de les residències i protocols
per a futures prevencions de contagis en coordinació amb la Generalitat.
• Determinació de mecanismes d’atenció psicològica a
persones amb afectacions derivades de la crisi COVID-19.
• Convocar de forma imminent el Consell de Salut específic en el qual s’aporti una anàlisi de la situació
sanitària del nostre municipi i, si escau, posarem en
marxa una comissió permanent.

Curt termini

3, 10

SERVEIS SOCIALS
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Promoció del programa Prescripció social, de manera
conjunta amb CatSalut.

Curt termini

Continuarem reclamant infraestructures bàsiques
necessàries per a la protecció de la salut de la nostra
ciutadania com són: la construcció de l’hospital Vicente Ferrer, la implementació de la CUAP, l’ampliació del
CAP Sant Genís amb el trasllat dels serveis del carrer
Nou i les reformes del CAP Anton Borja.

3

IGUALTAT
Les dades que tenim d’aquestes setmanes de confinament són realment
alarmants: les dones que pateixen violència masclista han vist com han hagut de conviure amb el seu maltractador les 24 hores del dia sense poder ni
tan sols sortir a respirar, quan puguin sortir les esperarem per poder acompanyar-les i tornar a dissenyar el pla de recuperació personal.
Per desgràcia les crisis no arreglen les desigualtats, sinó que les fan més visibles i en moltíssimes ocasions les fan més grans.
Es potenciaran les propostes que es plantegen per objectiu el restabliment
de les dones i les relacions amb els seus fills i filles, tot oferint espais de retrobada en entorns de la ciutat.
MESURA

TEMPORALITAT

Posar en marxa l’elaboració de protocols i activar de nou
la comissió d’abordatge de les violències masclistes per
fer xarxa, la qual ha de ser un recurs sòlid per a elles.

Curt termini

Integrar la perspectiva de gènere a totes les mesures
sanitàries, socials i econòmiques en relació amb la recuperació de la ciutat. Hem de garantir que la Igualtat
entre tots i totes nosaltres sigui una premissa indiscutible en el model de ciutat.

Mitjà termini

És imprescindible elaborar un nou Pla d’Igualtat Municipal amb la intenció de renovar el compromís polític
de l’Ajuntament de Rubí per continuar treballant a favor de la Igualtat d’oportunitats i de polítiques d’igualtat de gènere entre dones i homes.

Llarg termini

INDICADORS
D’IMPACTE ODS

JOVES
L’educació social en el temps de lleure és una dimensió pedagògica que
possibilita una intervenció educativa de gran qualitat i transcendència. Hem
d’entendre les capacitats i les necessitats de les persones adolescents i joves
de manera integral, tenint presents totes les esferes que conformen la seva
vida quotidiana i formen part del seu procés de desenvolupament i aprenentatge. Considerar aquest prisma permet desenvolupar accions integrals
de caire preventiu i compensadores de les dificultats i/o dèficits socials dels
adolescents i joves atesos. En aquests moments de crisi s’estan detectant
canvis importants en les necessitats de la ciutadania amb la qual es treballa.
Molts dels nostres usuaris tenen dificultats en aspectes laborals i educatius.
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D’IMPACTE ODS

MESURA

TEMPORALITAT

Creació d’espais de trobada virtuals i de jocs per als
joves de la ciutat amb inscripció mitjançant el telèfon
mòbil de Rubí Jove. Comunicació de les aplicacions a
través de les xarxes de Rubí Jove.

En marxa

Potenciar el telèfon d’atenció en temes de sexualitat i
relacions afectives per mitjà de les xarxes socials (Instagram).

En marxa

Reforç de l’assessorament laboral, el qual en aquests
moments està resolent dubtes sobre els ERTO.

Curt termini

Reforçar la formació en el lleure amb cursos de monitors i premonitors, per tal d’ampliar les possibilitats de
sortida laboral.

Curt termini

Reforçar el projecte d’intervenció socioeducativa en
medi obert, que treballa amb adolescents i joves de 12
a 30 anys en el seu temps de lleure.

Curt termini

Reforç del suport específic per a joves relacionat amb
la convivència a casa, en la línia del programa ja iniciat
sobre gestió emocional “La primavera la sang altera”.

Curt termini

L’oci a l’exterior estarà sotmès a les instruccions que ens
arribin del Govern central, però tenint en compte que les
activitats a l’aire lliure i amb un grup reduït de persones
podran continuar fent-se, seria un bon moment per tirar
endavant el projecte ‘Murs lliures’. Es tracta d’una iniciativa que permetria donar color a la ciutat i proporcionar
a artistes novells i professionals espais aptes per a qualsevol tipus d’intervenció artística urbana: grafit, cartells,
adbusting, estergit, mosaics, serigrafia o adhesius.

Mitjà termini

11

Impuls al Festival Full Colors.

Mitjà termini

11

4, 8

GENT GRAN
La gent gran de la ciutat és qui més ha patit les conseqüències de la crisi sanitària generada per la COVID-19, tant pel que fa als danys físics (fins i tot la
mort) com aquelles derivades de la solitud generada durant el confinament.
Però la nostra gent gran també és activa i volem que ho continuï sent. És el
moment de recuperar espais de participació i connexió amb coetanis i altres
capes de la població.
TEMPORALITAT

INDICADORS
D’IMPACTE ODS

Adequació de la programació de la gent gran.

Curt termini

10, 11

Obertura de l’oficina d’atenció a la Gent Gran de forma
presencial (ara s’ha posat en marxa l’atenció telefònica i
per correu electrònic).

Curt termini

10, 11

Acompanyament per dissenyar formació en eines
digitals per a la gent gran activa de la ciutat.

Mitjà termini

Elaboració d’un programa per combatre la solitud de
les persones grans. Incorporar en aquest programa
accions de voluntariat (trucades setmanals intergeneracionals, xarxa de compra a domicili, etc.)

Llarg termini

MESURA
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EIX 2 - COMPETITIVITAT
REACTIVACIÓ INNOVACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA
MESURA

TEMPORALITAT

Facilitar al Mercat Municipal i als comerços de la ciutat mesures de protecció davant el contagi de la COVID-19

En marxa

Foment de l’encàrrec de contractacions i compres menors
amb les nostres botigues i comerciants.

Curt termini

Oferir tiquets d’aparcament entre els clients fidels en la
compra local.

Curt termini

Implementar i potenciar la formació en línia. Ja estem utilitzant la plataforma MOODLE i en breu en disposarem d’una
altra més potent desenvolupada per la UPC.

Curt termini

Posada en marxa d’un pla d’ajudes a comerços, pimes i
autònoms. Consistiria en la creació d’un fons d’ajuda per a
autònoms, comerços i micropimes que vehiculi ajuts per
poder pagar les despeses d’aquelles activitats que hagin
vist minvada la seva activitat com a conseqüència de l’estat
d’alarma i que continuïn actives. L’objectiu passaria per donar liquiditat immediata a l’activitat econòmica: Ajudes per
pagar despeses fixes (lloguer, subministraments, assessorament, IVTM, despeses financeres...).

Mitjà termini

Facilitarem l’aparcament per a la compra de proximitat
a través de la supressió de la zona blava i l’ampliació de
la zona de rotació amb l’aplicació telemàtica de gestió
i supervisió.

Mitjà termini

Potencialment, el Mercat de Rubí és un dels millors de Catalunya, pel producte de qualitat i per l’equipament; es continuarà fent la remodelació, que iniciarà el camí per allotjar
l’Escola d’Hostaleria en un lloc estratègic i espectacular.

Mitjà termini

Dotar de més personal els serveis d’orientació laboral, atès
que s’hauran de canviar molts perfils laborals per adaptar-se a la nova realitat de les demandes de treball.

Mitjà termini

Desenvoluparem sistemes de suport als comerços de la
ciutat per comprar en línia i distribució a domicili a través
de l’empresa municipal Font del Ferro, SL.

Mitjà termini

Elaboració d’un pla de millora per agilitzar els tràmits de llicències d’obres a través de declaracions responsables o figures similars, que permetin iniciar les activitats de forma ràpida.

Mitjà termini

Pla de dinamització de l’activitat econòmica, el qual es
podria posar en marxa un cop finalitzat l’estat d’alarma
per tal d’incentivar la demanda interna de les empreses
i comerços locals. Formaria part d’una segona fase de
la PROPOSTA AJUTS I MESURES DE DINAMITZACIÓ
ECONÒMICA COVID-19. Inclouria:
• Obrir una línia de vals de compra per incentivar les
compres en els comerços i Serveis (100.000 €).
• Pla d’emergència per dinamitzar el comerç local.
• Servei d’assessorament, informació i acompanyament a
l’activitat econòmica (FUER, Comerç).
• Impulsar campanyes de Promoció del comerç de proximitat i de suport al servei a domicili (Rubí On Visc On
Compro, etc.).
• Adaptar l’actual línia de subvencions de millora comercial a les necessitats dels comerços en l’actual situació
(dotació inicial: 22.500 €).

Llarg termini

INDICADORS
D’IMPACTE ODS
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Reenfocament dels programes de competitivitat empresarial a la nova situació derivada de la crisi sanitària
(reforç del programa de finançament a mida, quadre
de comandament, etc.).

Llarg termini

Fomentar la sostenibilitat de les activitats industrials
per la via de models d’economia circular (autoproducció energètica compartida, plans de desplaçament
d’empresa per reduir impacte de mobilitat individual,
gestió conjunta dels residus i subproductes com poden ser els residus tèxtils o recuperació dels components de mòbils i d’altres serveis).
També es fomentaran les indústries directament dedicades a produir béns i mitjans per l’aprofitament
de les energies renovables, la rehabilitació d’edificis i
habitatges o els mitjans de mobilitat sostenible generadors d’oportunitats d’ocupació. A través dels graus
de formació (cobertes d’edificis, instal·lacions fotovoltaiques...); aspectes que poden treballar-se en coordinació amb teixit industrial de la ciutat.

Llarg termini

Contractació entre 100 i 120 treballadors i treballadores entre sis mesos i un any, de diversos perfils professionals que donin servei a la ciutadania en matèria de
millora de l’espai públic i en el manteniment de l’entorn natural (xarxa d’itineraris i camins, senyalització,
neteja de sotabosc per prevenir d’incendis).

Llarg termini

8, 10

Un altre perfil seria el relacionat amb els grups de Dones
Cosidores que s’han plantejat preliminarment a Serveis
Socials; podrien produir bosses tèxtils per a usos en el
comerç local i Mercat; també embolcalls reutilitzables per
a entrepans perquè siguin distribuïts a totes les escoles,
sobretot amb l’objectiu d’eliminar el plàstic i alumini alhora
que es crea producció sostenible de quilòmetre zero.
També podrien fabricar mascaretes ja que continuarà
havent-n’hi demanda quan es reprenguin els esdeveniments d’acumulació de persones (casaments, festes, etc.).

Llarg termini

8, 10

Finançar iniciatives de transformació digital al comerç
de Rubí.

Llarg termini

8, 10

PROJECCIÓ DE LA CIUTAT, MARCA I XARXA INTERNACIONAL
Cal projectar ara més que mai la ciutat, orgull on treballem i vivim, i que
esdevingui un espai atractiu, impregnat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i ple de COLOR. Un espai on es permeti desenvolupar
la marca i orgull de la ciutat de Rubí.
Es proposen actuacions que permetin posar valor el nostre paisatge urbà,
però també les q defensin una ciutat on treballar, comprar i gaudir.
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INDICADORS
D’IMPACTE ODS

Potenciar la figura de les agents cíviques com a element clau educador de la ciutadania en valors com el
respecte a l’entorn urbà i al proïsme.

Curt termini

10, 11
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Projectar el civisme cap als barris; consistiria a formar
dos grups d’agents cívics que visitessin els barris de
manera contínua, que parlessin amb els ciutadans que
no facin servir la mascareta i oferir-los-en una. Seria
una manera que la gent surti al carrer sabent que és
necessari portar-la.

Curt termini

10, 11

Elaboració d’un pla d’internacionalització per captar
fons europeus.

Mitjà termini

16, 17

Participació en projectes europeus d’Erasmus esports.

Mitjà termini

16, 17

Participació en projecteseuropeus de joves i construcció de ciutadania europea.

Mitjà termini

16, 17

Pla de suport per a dignificar les façanes (intervencions
artístiques).

Llarg termini

11

Pla d’Art Urbà i mitgeres. La reproducció en continu permetria que formessin part de cultura local confinada.

Mitjà termini

11

Que els artistes locals siguin ambaixadors de la ciutat. Establir mecanismes de comunicació i coordinació
amb artistes locals, per poder vehicular les propostes
que podrien ser considerades o seleccionades com a
ambaixadores.

Llarg termini

11

Projecció com a ciutat laboratori i factoria d’oportunitats laborals i socials.

Llarg termini

16, 17

Dur a terme FabLab i SocialLab per fer que la part més
global de la crisi sigui l’oportunitat per tenir present
ara més que mai que Rubí es projectarà des de la ciutat i cap a fora amb els principals valors que tenim: la
indústria i la gent.

Llarg termini

QUALITAT URBANA, ESPAI D’ATRACCIÓ
MESURA

TEMPORALITAT

INDICADORS
D’IMPACTE ODS

Fer un estudi sobre els espais naturals forestals, agrícoles o enjardinats de la ciutat que constitueixen el
sistema verd i estudiar la infraestructura ecològica del
municipi per dissenyar-lo globalment sobre la base dels
beneficis ambientals i socials que proporcionen els espais naturals i les zones verdes que es troben inserides
en la trama urbana, tan freqüentades durant aquest
dies de confinament.

Mitjà termini

11, 15

Incrementar la presència d’arbres i arbusts en els espais verds de la ciutat per aconseguir una massa vegetal més densa i madura, que millori els serveis ambientals de la vegetació urbana.

En marxa

11, 15

En marxa

11, 15

Fer jardins de temporada en places urbanes incrementant o dotant de vegetació i mobiliari l’espai públic urbà a la primavera i a l’estiu, i apropar els més
desafavorits i depenents per aquesta crisi sanitària, la
gent gran, a uns espais agradables que l’ajudin a socialitzar-se després del període de confinament.
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PACTE DE RUBÍ
Pacte per a la recuperació social i econòmica
de la ciutat de Rubí post COVID-19

Pla de neteja i desinfecció de carrers i de l’espai públic
així com del mobiliari urbà amb detergents viricides
autoritzats pel Ministeri de Sanitat.

En marxa

Impuls d’un Pla de dinamització adreçat a les urbanitzacions, tant en termes d’impuls econòmic, comercial
i equipaments, com en l’àmbit cultural. S’ha de tenir
en compte que les urbanitzacions representen un
15% de la població del municipi.

Llarg termini

EIX 3 - DESENVOLUPAMENT ODS
SOSTENIBILITAT
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MESURA

TEMPORALITAT

Cursos virtuals de Rubí Brilla o altres mesures d’economia circular com Reparem etc.

En marxa

Reforç de la instal·lació dels horts municipals com a
lloc de formació i integració social; se seguirà treballant en el repartiment de menjar a famílies identificades de risc per serveis socials.

Curt termini

Xarxa d’Itineraris: actualització de la informació a la web,
repàs de la senyalització i afegir-ne a la part urbana.

Curt termini

Donat que la quantitat de famílies en risc de pobresa
energètica serà ara més gran que mai, es proposa la
posada en marxa de l’Oficina de Drets Energètics, la qual
és una de les apostes de mandat, coordinada des Rubí
Brilla, Serveis Socials i PROURSA. S’està treballant ja per a
una millor coordinació entre els equips. Hi ha un informe
de necessitats a mitjà termini per a dotar-la d’estructura. A curt termini, entenent la impossibilitat de generar
aquesta estructura, s’ha avançat informàticament millorant la gestió de dades i la gestió conjunta.

Mitjà termini

Treballar per ampliar els horts municipals, in situ i en
col·laboració amb projectes com EcoBòdum.

Mitjà termini

Consolidació de l’ús del vehicle elèctric de Som Mobilitat impulsat per Frater Nadal i altres associacions com
a eina per a la recollida i repartiment d’aliments (excedent de menjadors escolars i d’altres orígens).

Mitjà termini

Treballar amb les grans superfícies i establiments de
restauració de la ciutat per reduir a zero el malbaratament alimentari.

Llarg termini

Creació de biblioteques d’objectes, per tal d’aprofitar al
màxim la vida útil de determinats objectes que han deixat
de fer-nos servei i d’aquesta forma reduir el consum de
forma global i, en conseqüència, prevenint els residus.

Llarg termini

Posar en valor el patrimoni agrícola a través del desenvolupament del Parc Agrari com a projecte estratègic de
ciutat. La masia de Can Sant Joan, que ha de ser objecte
de millora, esdevindrà la llavor del futur parc agrari.

Llarg termini

INDICADORS
D’IMPACTE ODS

12

Ajuntament de Rubí
2020

MOBILITAT I ACCESSIBILITAT
MESURA

TEMPORALITAT

INDICADORS
D’IMPACTE ODS

A banda de les actuacions derivades de la situació
d'emergències, pel que fa als autobusos urbans i taxis,
estem duent a terme dues actuacions de futur postCOVID-19.

En marxa

11

Aprovació i implementació d’un Pla de Mobilitat
d’Empresa per l’Ajuntament. Pla que té com a principi
rector la sostenibilitat.

Curt termini

Nou sistema i conceptualització de l'aparcament regulat: eliminació zona blava, implantació de zona taronja, sistema de gestió de la nova zona, i incorporació
d'elements de dinamització comercial i mitigació
mediambiental en aquelles zones d’alta rotació (CAP,
Mercat, Biblioteca, etc.).

Mitjà termini

11

Campanya de conscienciació: a peu, en bici o patinet.
O en transport públic.

Mitjà termini

11

Planificació de mobilitat post-COVID-19. Partim de dues
dades importants: el 65% dels desplaçaments de la ciutat són a peu i només el 16% de les voreres de la ciutat
fan 1,8 m (mesura que permet la distancia social). S’està
fent una anàlisi de pacificació del trànsit i increment de
les possibilitat de mobilitat individual (sobretot bicicleta).

Llarg termini

11

MESURA

TEMPORALITAT

INDICADORS
D’IMPACTE ODS

Creació del dispositiu d’assessorament i informació específic per a la situació d’emergència (actualment en marxa).

En marxa

10, 11

Moratòria de lloguers del parc d’habitatges, aparcaments i locals que gestiona Proursa. La moratòria s’ha
aplicat, amb una afectació d’uns 80.000 euros. En relació amb això, també estem gestionant una rebaixa
del 50% d’alguns contractes (a tenir en compte el del
local comercial dels baixos del carrer Prim), i la possible condonació de deutes en casos acreditats.

Curt termini

10, 11

Aprovació i posada en marxa del programa d’inspecció
de pisos buits, per detectar irregularitats per part de
grans tenidors i poder aplicar recàrrecs en la quota de
l’IBI i sancions (el pla està elaborat, pendent de passar
pel Ple les properes setmanes).

Mitjà termini

10, 11

Inici dels treballs de planejament per a la construcció d’allotjaments provisionals i dotacions de sòl per a equipaments.

Mitjà termini

10, 11

Pla de xoc amb una línia específica d’ajuts per al pagament del lloguer i la hipoteca per a casos de persones
que hagin vist disminuïts els seus ingressos durant l’estat
d’emergència, i o bé no els hagin recuperat, o bé hagin
contret un deute que no poden satisfer.

Mitjà termini

10, 11

HABITATGE

21

PACTE DE RUBÍ
Pacte per a la recuperació social i econòmica
de la ciutat de Rubí post COVID-19

Execució del projecte d’allotjaments d’emergència als
baixos del carrer de Belchite.

Llarg termini

Posada en marxa d’un programa de formació ocupacional centrat en la rehabilitació energètica d’edificis,
coordinat amb Rubí Brilla i Rubí Forma, que permeti:
formació per a la reintegració laboral de persones que
vinguin dels sectors més castigats; inserció laboral a
càrrec públic amb l’objectiu de rehabilitar el parc d’habitatges propi.

Llarg termini

Mesures per a intervenir en el mercat privat: aconseguir
rebaixes preu, oferir bonificacions de l’IBI, promoure
moratòries del lloguer, etc.

Llarg termini

10, 11

Estudiar fórmules, com la masoveria urbana, per posar a
disposició habitatge cooperatiu. Mediació entre la propietat de pisos buits i persones que demanen pis o usuarias
de serveis municipals, posant d’avaladora la institució.

Llarg termini

10, 11

Construcció habitatge públic.

Llarg termini

10, 11

MESURA

TEMPORALITAT

INDICADORS
D’IMPACTE ODS

Reforçar l’OME per tal de fer la preinscripció virtual i la
presencial amb cita prèvia.

En marxa

4

En col·laboració amb la Generalitat, assegurar la connectivitat a l’alumnat de Rubí: compra de tauletes digitals que se cediran en propietat als centres
públics de primària i secundària, perquè els mateixos
centres les distribueixin entre l’alumnat que les necessiti.
Aquests equips formaran part de l’inventari de cada centre
i s’assignaran cada curs, a les famílies que els necessitin. *

Curt termini

4

L’Ajuntament de Rubí també proveirà de connectivitat
fins a 130 alumnes, mitjançant targetes de dades, fins
al final de el curs acadèmic; les necessitats es revisaran
durant l’estiu i l’inici de el curs 2020-2021.*

Curt termini

4

Revisió i planificació del nou curs, i adoptar les mesures
necessàries perquè la situació econòmica de les famílies
durant aquesta crisi no sigui un factor de segregació i
manca d’equitat educativa.

Mitjà termini

4

Es revisaran les ajudes per a material escolar i activitats
complementàries en funció de la nova realitat econòmica de les famílies de Rubí.

Mitjà termini

4

Casals d’estiu organitzats per l’Ajuntament de Rubí, en
atenció a la demanda de les AFA. S’organitzaran casals
en els mesos de juliol i agost, amb preus públics.
S’oferiran aproximadament 300 places per setmana durant el mes de juliol i 100 per setmana durant el mes
d’agost, i inclouran els serveis de menjador, monitoratge, educació especial i activitats de repàs educatiu i hàbits d’estudi, en col·laboració amb entitats i empreses
de la ciutat.

Mitjà termini

EIX 4 - VALORS, MOTORS
EDUCACIÓ
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Ajuntament de Rubí
2020

L’Escola de música Pere Burés i EDRA realitzarà casals
musicals i artístics, per completar l’oferta de l’estiu.

Mitjà termini

4

Aquesta proposta de Casals “enriquits” neixen perquè se
sent com a precedent la necessitat d’aplicar una major
oferta d’extraescolars a l’alumnat, en la qual s’inclogui
una participació de les entitats culturals i esportives del
municipi a mode de xarxa educativa (Educació 360).

Mitjà termini

4

Continuar amb el grup de treball de mesures contra la
segregació escolar.

Mitjà termini

4

Disposar en els centres educatius d’un registre fiable
d’aquells alumnes que menys accedeixen als recursos
digitals o que més dificultats mostren en el seguiment
de treballs en línia (necessitats específiques de suport
educatiu digital).

Llarg termini

4

Establir acords entre els centres educatius, els ajuntaments i les entitats de l'entorn que possibilitin la implementació de plans de personalització educativa en
barris i per a alumnes desafavorits.

Llarg termini

4

Reforç i execució dels plans locals de prevenció i lluita
contra l’absentisme.

Llarg termini

4

A nivell local, intensificar eines i estratègies que puguin contenir processos de segregació: detecció alumnes NESE, taules de planificació, OME, ajust de la reserva alumnes NESE.

Llarg termini

4

Reforçar plans locals de prevenció i lluita contra l’abandonament escolar.

Llarg termini

4

Subvenció especial a les AMPA de centres de màxima
complexitat i entorns vulnerables.

Llarg termini

4

Estudi de fórmules alternatives al wifi tradicional municipal, a través per exemple de güifinet. Prova pilot al
barri del Pinar.

Llarg termini

4

* Amb aquestes mesures, i segons dades de el Departament, es cobriran les necessitats de connectivitat de el 100% de l’alumnat de Rubí, des de batxillerat a 3r de primària.

CULTURA
La Cultura ha de permetre rescatar-nos i aportar vida a la nostra ciutat, cada
setmana hi ha d’haver oferta, cal activar la ciutat novament.
MESURA

TEMPORALITAT

La música ha de tornar a ser la banda sonora del nostre
dia a dia. Cantarem a Celobert i farem que aquests dies
durs s’allunyin i que hi hagi l’oportunitat de fer-ho real
amb fórmules ja fetes i d’altres d’innovadores, un marc
en què les bandes, grups i solistes puguin tenir espais
oberts i adaptables i que es puguin fer altres activitats
virals que en facin d’altaveu.

Curt termini

Els edificis municipals tindran més importància encara i per
tant les activitats per sectors seran essencials per a la nostra
Biblioteca, l’Ateneu, el Celler, etc. i seran reforçats en períodes d’estiu, que és quan es preveu més afluència ciutadana.

Curt termini

INDICADORS
D’IMPACTE ODS
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PACTE DE RUBÍ
Pacte per a la recuperació social i econòmica
de la ciutat de Rubí post COVID-19

Més nombre d’activitats (més petites), que fomentin
la descentralització territorial. El lema consistiria en
un “NO et desplacis, portarem la cultura al teu costat”.
Tota la ciutat serà més activa, com per exemple sumar
als nous usos perquè el nostre edifici Ressò tingui vida
cultural cada cap de setmana.

Mitjà termini

Quant a les entitats, com a motor del sector, caldrà
atendre els actes ajornats i reformular tot el que ens
resta pendent, escoltant què volen protagonitzar
d’aquesta nova historia de Rubí. Anirem junts, com no
pot ser d’una altra manera.

Mitjà termini

11

Participació el proper 5 de maig en l’esdeveniment
virtual 75 aniversari de l’alliberament de Mauthausen.
Actualment s’està revisant quin tipus de material referent a la memòria històrica i democràtica local pot
recuperar el Museu, per estudiar la possibilitat que es
pugui exhibir virtualment.

Mitjà termini

16

Pensar formats de performances artístiques en l’espai públic, com poden ser les mitgeres; portar-hi a terme concursos de monòlegs amb un tema proposat, entre altres
iniciatives.

Mitjà termini

11

Aprofitar els equipaments municipals com poden ser
centres cívics o associacions de veïns per dur a terme
activitats a la porta.

Mitjà termini

Fires i festes, la que sigui, amb el nom que sigui, però
farem una festa de retrobada a la tardor que faci honors al
malaurat silenci, però que novament doni ritme a la ciutat.

Llarg termini

11

MESURA

TEMPORALITAT

INDICADORS
D’IMPACTE ODS

Elaboració de protocols d’incorporació de l’activitat
física i esportiva d’acord amb els escenaris de desconfinament establerts per la comissió de recuperació
del COVID-19. Aquesta incorporació partirà d’un context en què l’activitat física i esportiva es faci de forma
individualitza a la incorporació de forma progressiva de
l’activitat grupal.

Curt termini

3

També s’establiran els protocols de funcionament de les
instal·lacions esportives tant per als usuaris, com per als
acompanyats i públic.

Curt termini

3

Dinamització i promoció d’activitats físiques i esportives
de caràcter individual relacionades amb sortir a caminar,
carrer i anar en bici, en l’entorn natural de la ciutat.

Curt termini

3

Estudiar la possibilitat que l’Ajuntament impulsi amb la
col·laboració d’entitats alguna cursa popular, que permeti participar-hi de forma individual a l’aire lliure, però
amb resultat per grups i categories (una espècie de cursa contrarellotge).

Mitjà termini

3

Incorporació de l’activitat física i esportiva de caràcter
individual als espais tancats, és a dir, obertura de gimnasos, tot seguint els protocols establerts a cada instal·lació.

Mitjà termini

3

ESPORT
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Ajuntament de Rubí
2020

Incorporació d’activitats grupals amb protocols de protecció. Això significarà l’obertura de les instal·lacions esportives.

Mitjà termini

3

Incorporació de l’activitat física i esportiva adreçada a la
gent gran. Això significarà l’obertura dels programes de
manteniment adreçats a aquest col·lectiu, d’acord amb
una suposada normalitat de la vida quotidiana.

Llarg termini

3

En el marc del projecte educatiu d’entorn i dins del nou
marc de la reforma horària, organitzar activitats esportives entre setmana destinades als diferents centres
educatius que permetin la interrelació entre alumnes
de diferents centres de la ciutat, en les quals tothom hi
pugui participar.

Mitjà termini

3

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Malgrat les limitacions generades per la crisi sanitària el servei ha continuat
gestionant la cartera de serveis.
MESURA

TEMPORALITAT

INDICADORS
D’IMPACTE ODS

Donar continuïtat a les classes presencials per a persones nouvingudes per obtenir els certificats.

Curt termini

4, 16

Accions (virtuals) de cara a al mes de juny sobre persones refugiades destinades a nens i nenes, però també a
persones adultes. Es fomentarà la participació de persones refugiades de la ciutat per posar cara i veu a la
problemàtica.

Curt termini

4, 16

Treballar en diversos eixos temàtics que poden dirigir-se tant a entorns educatius (dins dels treballs d’Educació per la Pau), com al conjunt de la ciutadania, per
mitjà de recursos virtuals i, en alguns casos, podrien ser
recursos que fossin factibles per als Casals d’Estiu.

Mitjà termini

4, 10

Treball conjunt amb Educació per donar un format diferent a la Setmana de les Diversitats que estava prevista per
a aquest mes de maig i que canviarà de dates i format.

Mitjà termini

Desenvolupament del projecte de Ciutats Defensores,
però això està orientat a la tardor, que és quan estava
prevista la segona part que s’havia de fer aquest any.
També és probable, però, que puguem tenir algun
material previ.

Llarg termini

CULTURA
MESURA

TEMPORALITAT

INDICADORS
D’IMPACTE ODS

Dinamitzar i teixir els centres cívics, pensant en una
futura xarxa que pugui funcionar efectivament com a
centres cívics amb una programació coordinada.

En marxa

11, 17

Dur a terme accions per a enfortir el teixit de suport i convivència als barris, tot donant suport a activitats promogudes
i creades des de les associacions de veïns.

En marxa

11, 17
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PACTE DE RUBÍ
Pacte per a la recuperació social i econòmica
de la ciutat de Rubí post COVID-19

Interlocució amb les associacions de veïns per
conèixer de primera mà si hi ha al barri algunes famílies amb greus problemes (sabem que possiblement
moltes llars tindran problemes, però es tracta de detectar els casos més complicats).

Curt termini

11, 17

Oferir a les juntes de les associacions de veïns la possibilitat de disposar de material de protecció per a
veïns que en necessitin i no hagin tingut la possibilitat
d’aconseguir-ne.

Mitjà termini

11, 17

Fer alguna activitat itinerant de música en els barris
que no impliqui l’acumulació de gent, tipus cercavila.

Mitjà termini

11, 17

Integrar les entitats dels barris perquè puguin dur a terme
propostes i actuacions en la dinamització i recuperació de
la seva estructura econòmica i social.

Mitjà termini

11, 17

Col·laborar en la celebració d’actes de petit format amb
les associacions de veïns, seguint les normes de seguretat i prevenció establertes.

Llarg termini

11, 17

Fomentarem les accions de la xarxa veïnal mitjançant el
Servei de Proximitat i les eines com la Taula d’Urbanitzacions per dur a terme un treball coordinat.

Llarg termini

11, 17

EIX 5 - AJUNTAMENT
MESURES TRIBUTÀRIES I FISCALS DE SUPORT
MESURA

TEMPORALITAT

INDICADORS
D’IMPACTE ODS

Modificació de les condicions pagament
Prorrateig per ocupació o serveis efectivament prestats
de les taxes del mercadal, taxa de la prestació de serveis
del Mercat Municipal i taxes d’ocupació de l’espai públic
amb terrasses. En el cas dels rebuts ja liquidats, es tramitarà la devolució d’ingressos proporcional al període de
l’estat d’alarma.

En marxa

8

Nou calendari fiscal dels tributs:
• Ampliació del termini de pagament voluntaris: les
liquidacions que es troben en període de pagament,
el límit de pagament passa a ser el 5 de maig.
• Ajornament de l’impost de vehicles de tracció mecànica: data límit de pagament 3/7/2020 i els rebuts
domiciliat es carregaran al banc l’1/07/2020.
• Canvi en el calendari fiscal de l’IBI per a aquells contribuents que tinguin domiciliat el pagament:
- 1a fracció: 2/6/2020
- 2a fracció: 3/8/2020
- 3a fracció: 1/10/2020 - 4a fracció: 1/12/2020 (=)
• Canvi en el calendari fiscal de la taxa de guals per a aquells
contribuents que tinguin domiciliat el pagament:
- 1a fracció: 2/6/2020
- 2a fracció: 2/11/2020

26

• Canvi en el calendari fiscal de la taxa per a la recollida de
residus comercial i industrials per a aquells contribuents
que tinguin domiciliat el pagament:
- 1a fracció: 2/06/2020
- 2a fracció: 3/8/2020
- 3a fracció: 1/10/2020

En marxa

Ajuntament de Rubí
2020

Flexibilització fiscal:
• S’han suspès tots els embargaments per deutes amb
l’Ajuntament.
• No es genera cap recàrrec per impagament.
• Els interessos de demora pels deutes estan interromputs.

En marxa

Bonificació del 100% de taxa per ocupació de l’espai públic dels establiments amb taules i cadires, des de la declaració de l’estat d’alarma i fins al 31 de desembre de 2020.

Curt termini

Bonificació del 95% del ICIO fins a final d’any, prorrogable, per impulsar noves obres, tenint en compte les circumstàncies d’interès social i econòmic que ja preveu
la mateixa ordenança.

Curt termini

Campanya informativa amb els nous terminis per a
pagar impostos: l’IBI, taxes d’escombraries, o altres.

Curt termini

Reducció d’acord amb el prorrateig corresponent en
les taxes municipals per als venedors ambulants fins al
març de 2021.

Curt termini

8

8

TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
MESURA

TEMPORALITAT

Retrem homenatge a les entitats i associacions que han
estat donant suport incansable durant la pandèmia i en
la fase de recuperació de la nova normalitat.

Curt termini

Afegir a Transparència l’anàlisi de dades sobre l’impacte
del COVID a Rubí.

Mitjà termini

Convocar els diferents consells a una reunió virtual per
informar i compartir com està la ciutat en cada àmbit,
i recollir anàlisis i propostes.

Mitjà termini

INDICADORS
D’IMPACTE ODS

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL EFICIENT
MESURA

TEMPORALITAT

INDICADORS
D’IMPACTE ODS

Aplicació del fons de contingència en un muntant de
40.000 euros per a l’adquisició de material de protecció
per a la plantilla i 35.000 euros per a la compra d’equips
informàtics per possibilitar el treball remot de la plantilla municipal. La modificació de crèdit ja està en tràmit
(decret alcaldia).

En marxa

16

Garantir la recollida del material de protecció i la desinfecció
constant dels espais de treball i dels vehicles.

En marxa

16

Des de Ràdio Rubí i juntament amb comerç, elaboració
d’una campanya de promoció i fidelització del comerç local.

Curt termini

8

Intensificar els esforços per efectuar el pagament de factures pendents a proveïdors per tal d’afavorir la liquiditat dels diferents sectors de la ciutat. És extremadament
urgent i necessari que repassem el nostre procediment
i que el modernitzem.

Curt termini
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Es potenciarà que els sistemes i elements de protecció
(mascaretes i barreres físiques) estiguin elaborats per empreses locals, makers i xarxes de voluntariat de la ciutat.

Curt termini

8, 12

Generar un espai de recollida de propostes sobre diversos temes que es podrien tractar des de diferents
àrees coordinadament. Tenim certa capacitat operativa per poder fer aquest servei, que podria fer aportacions pel que fa a participació ciutadana. Aquest
sistema de participació no inclouria altres processos
com per exemple les ordenances i/o similars, així com
altres processos que es consideren necessaris, com
podria ser el que ja es treballa des d’Habitatge.

Mitjà termini

16, 17

Disseny d’un pla de contractació local, preferentment
a través de contractes menors, que activin l’economia
local adreçat a autònoms i pimes un cop s’aixequi
l’estat d’alarma. Campanya KM0 per la contractació.
Si ja ho tenim a casa, no ho buscarem a fora.

Mitjà termini

12, 16

Elaboració d’un protocol amb mesures per al teletreball
de la plantilla municipal, amb criteris objectivables i pactades amb els representants dels treballadors.

Mitjà termini

16

En l’escenari post confinament serà el moment d’agrair
a la ciutadania el gran esforç que ha fet durant aquestes
dies tancada a casa, cuidant les seves famílies, els seus
amics i les persones en general. Hem d’enviar un missatge positiu, que deixi enrere les limitacions i donant les
gràcies per haver contribuït que la ciutat surti endavant.
Es proposa reservar tots els OPIS de la ciutat, o si més no,
la majoria per enviar aquest missatge d’agraïment.

Llarg termini

16

D’altra banda, cal recordar totes aquelles persones que ens
han deixat durant aquesta crisi sanitària. No es pot obviar
que durant aquests dies hem perdut molts rubinencs i rubinenques i cal retre’ls alguna mena d’homenatge.

Llarg termini

16

Finalment, i com s’ha intentat fer durant aquest període
d’emergència, s’haurà de reforçar la comunicació de les
noves mesures que s’hauran d’implementar, així com
dels nous serveis i les propostes dels diferents serveis.

Llarg termini

16

Creació d’un mapa de recursos únic amb informació
municipal però també de la Generalitat, del CCVOC, etc.

Llarg termini
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3. GOVERNANÇA DEL PLA
La governança del Pla, pel que fa a la seva implantació i seguiment,
anirà a càrrec de la Comissió de Recuperació Municipal (COREMUN),
establerta per mitjà de decret d’Alcaldia 1367/2020 i que està composada pels membres següents:

•
•
•
•
•
•
•

L’alcaldessa, qui ostenta la presidència.

•
•
•
•
•

El gerent en funcions.

•

La tresorera, Alexandra Dolcet Redondo, que actuarà com a assessorament econòmic de la comissió.

El regidor de projecció de la ciutat, promoció cultural, comercial i RRHH.
La regidora de Serveis Socials, Programes Sectorials i Igualtat.
La regidora de polítiques d’Habitatge, Proursa i Serveis Audiovisuals.
El regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal.
La regidora de Regidora de seguretat ciutadana, protecció civil i salut.
La regidora de Comunicació, Joventut i Informàtica i Administració electrònica.

El cap de l’Àrea de Projecció de Ciutat, Cultura i Esports.
La cap de l’Àrea d’Indústria, Comerç i Ocupació.
La cap de l’Àrea de Drets Socials.
El senyor Nicolau López Aznar, que actuarà com a assessorament jurídic
de la comissió.
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ANNEX
VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES MESURES
PROPOSADES AL PACTE
EIX

ÀMBIT

TEMPORALITAT

En marxa
Serveis socials

265.000,00 €

Mitjà termini

195.704,27 €

Llarg termini

112.000,00 €

1

Igualtat

Joves

Gent gran

2

Curt termini

-

Llarg termini

-

En marxa

-

Curt termini

-

Mitjà termini

3.000,00 €

Llarg termini

7.865,00 €

En marxa

5.000,00 €

Curt termini

44.000,00 €

Mitjà termini

30.000,00 €

Llarg termini

-

En marxa

-

Curt termini

10.000,00 €

Mitjà termini

2.000,00 €

Llarg termini

10.000,00 €

En marxa

Projecció
de ciutat,
marca i xarxa
internacional

En marxa

Qualitat
urbana, espai
d’atracció

78.750,00 €

Mitjà termini

1.030.500,00 €

Llarg termini

1793.000,00 €

Sostenibilitat

Llarg termini

905.000,00 €

En marxa

550.000,00 €

3

18.000,00 €

Llarg termini

300.000,00 €

10.000,00 €

705.019,27 €

79.000,00 €

22.000,00 €

2.906.250,00 €

945.000,00 €

4.719.250,00 €

868.000,00 €

3.000,00 €

Curt termini

42.000,00 €

Mitjà termini

90.000,00 €

Llarg termini

85.000,00 €

220.000,00 €

100.000,00 €

Curt termini

3.000,00 €

Mitjà termini

330.000,00 €

Llarg termini

200.000,00 €

En marxa
Habitatge

-

Mitjà termini

En marxa
Mobilitat
i accessibilitat

40.000,00 €

En marxa

10.000,00 €

-

Mitjà termini

Curt termini

583.154,27 €

4.000,00 €

Curt termini

Curt termini

TOTAL
PER EIX

10.000,00 €

Mitjà termini

Reactivació
innovació
socialeconòmica

TOTAL
PER ÀMBIT

10.450,00 €

Curt termini

En marxa
Salut pública

VALORACIÓ
ECONÒMICA

663.000,00 €

2.240.000,00 €

12.000,00 €

Curt termini

160.000,00 €

Mitjà termini

30.000,00 €

Llarg termini

1.185.000,00 €

1.387.000,00 €
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EIX

ÀMBIT

TEMPORALITAT

En marxa
Educació

18.000,00 €

Mitjà termini

340.000,00 €

Llarg termini

13.000,00 €

4

Esport

97.000,00 €

Mitjà termini

120.000,00 €

Llarg termini

148.000,00 €
3.000,00 €

Mitjà termini

43.000,00 €

Llarg termini

65.000,00 €

Proximitat

33.000,00 €

Mitjà termini

33.000,00 €

Llarg termini

18.000,00 €

Mesures
tributàries
i fiscals
de suport

5

Transparència

Curt termini
Mitjà termini

Organització
municipal
eficient

2.000,00 €

Llarg termini

145.000,00 €

Mitjà termini

-

Llarg termini

-

En marxa

-

Curt termini

-

Mitjà termini

-

Llarg termini
En marxa
Curt termini
Mitjà termini
Llarg termini

111.000,00 €

943.000,00 €

84.000,00 €

-

En marxa
Curt termini

365.000,00 €

-

Curt termini

En marxa

381.000,00 €

-

Curt termini

En marxa
Solidaritat
i cooperació

TOTAL
PER EIX

-

Curt termini

En marxa

TOTAL
PER ÀMBIT

10.450,00 €

Curt termini

En marxa
Cultura

VALORACIÓ
ECONÒMICA

2.000,00 €

145.000,00 €

-

254.000,00 €

85.000,00 €
2.000,00 €
-

109.000,00 €

22.000,00 €

La valoració global de totes les mesures incloses dins el Pacte per la ciutat de Rubí
ascendeix a 8.861.269,27 €.
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